
Zdeňka Žádníková & Jan Lebl
I nemocné děti se potřebují smát
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I nemocné děti se potřebují smát
Strohé prostředí nemocničních oddělení je již dávno minulostí. Alespoň 
co se týká dětské části naší nemocnice. Obrovský podíl na tom, že 
jsou u nás prostory lůžkové části dětských klinik vyzdobeny interaktiv-
ními malbami, které nejen rozveselí, ale dokážou zabavit i ty nejmenší 
pacienty, má herečka Zdeňka Žádníková. A že vyzdobené prostory 
pomáhají dětem zapomenout na jejich nemoc, potvrzuje i prof. Jan 
Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
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ROZHOVOR

 ■ Kde se zrodila myšlenka založit vlastní 
Nadační fond?

Před 11 lety jsem se seznámila s Liborem 
Škrllíkem při komerční zakázce a tzv. jsme si 
padli do oka. Libor byl tehdy vychovatelem v 
pasťáku a ve volných chvílích chodil zdarma 
malovat do chrudimské nemocnice.

A protože jsme téměř okamžitě měli prvního 
velkého sponzora a mnoho podporovatelů, 
nic netušíc jsem kývla s tehdy 10timěsíční 
druhou dcerou a založila nadační fond, aby 
si sponzoři mohli svou velkorysost odečíst 
z daní.

To jsem tehdy netušila, že za dalších deset 
let to bude 6-7 projektů ročně, velký rozpo-
čet a další dvě děti navíc… Inu, jsem prostě 
lehkomyslná…

 ■ Kdy vznikla vaše spolupráce s malířem 
Liborem Škrlíkem?

Zcela prozaicky. Šla jsem na stavební veletrh 
a tam Libor vystavoval nádherný malovaný 
nábytek z borovice. Koupila jsem celou expo-
zici a dodnes se chodím k dětem „výtvarně 
nabíjet“ do pokojíčku.

 ■ Kde všude, v jakých zařízeních pomá-
háte?

Ze 70 % působíme na dětských odděleních, 
ale máme výtvarný koncept i na dospělá 
oddělení a velmi ráda jsem se poslední 4 
roky zaměřila na oddělení následné péče a 
paliativní centra. Vždy vytváříme nové origi-
nální pojetí, na tom si zakládáme, žádné „ctrl 
c“ a „ctrl v“. Za těch 10 let jsme se posunuli 

jak v materiálech, tak v způsobu práce. V tom 
se nelišíme od firmy. Zároveň máme stabilní 
základnu čtyř sponzorů, kteří spolu navzájem 
navíc spolupracují a my tak můžeme dělat 
celá oddělení na klíč, včetně orientačního 
systému, štítků na dveře nebo i nábytku. Je 
to radost.

 ■ Jak dokážete skloubit svoji hereckou 
profesi, péči o rodinu se čtyřmi dětmi a 
práci v Nadačním fondu?

To se mě radši neptejte… Trochu teď lapám 
po dechu… Poslední rok jsem pomyslně pře-
sedla z lokálky do vysokorychlostního TGV. 
Už se vážně těším na prázdniny. Ted jsem 
měla shodou okolností 20 představení za 
sebou a samozřejmě se to v rodině ihned pro-
jevilo… Momentálně obdivuji hodně zblízka 
naši, vaši dětskou ortopedii, protože nejmladší 
dcera Zuzanka má nechodící sádru. Raději 
do Motola ale jezdím jen malovat.

 ■ Kde vás mohou naši čtenáři vidět, ať 
už je to televize nebo divadlo?

V Dejvickém divadle jsem letos odpremié-
rovala dvě novinky: Vraždu krále Gonzaga 
a hraji v zatím poslední premiéře Elegance 
molekuly, v červnu točíme s celým souborem 
seriál Zkáza Dejvického divadla pro ČT a 
dotáčím jeden díl detektivní série Specialisté. 
A do toho mne čeká pražská premiéra velmi 
specifického představení „Na Vivaldiho!“ s 
Jaroslavem Svěceným na Žofíně 28. května. 
Takže cvičím na flétnu jak o život a v mezičase 
kontroluju žákovskou, vařím, peru… A píšu 
tiskové zprávy pro nadační fond a vymýšlíme 
s Liborem nové koncepty, je toho mnoho.

ROZHOVOR

Jméno a příjmení: Zdeňka Žádníková Volencová 
Životní motto: „Štěstí přeje připraveným a Nikdy neztrácejte odvahu jen proto, že vaše současné 
postavení vypadá tak špatně. A možná do třetice: Dělej, co umíš, s tím co máš, tam, kde jsi.“ 
–Theodore Roosevelt
Kniha/film, která/který mě zaujal/a: Thomas Moore: Kniha o přátelství a lásce, Veronika 
Bednářová: Moje milá smrti /Nedejte se zmást názvem!/
Místo, na které se rád vracím: k babičce na Šumavu
Koho z vašeho oboru obdivujete a proč: Ivana Trojana, protože je absolutním profesionálem 
a zároveň vlídným a zásadovým mužem činu 
Jaká je vaše první vzpomínka z dětství: Jaká je vaše první vzpomínka z dětství: Jsem 
gurmán, takže vychlazený vanilkový puding s jahodami a kopcem domácí šlehačky… To všechno 
se rozplývá na jazyku, svítí slunce do očí a všechno na světě je v absolutním souladu.

 ■ Ve FN Motol jste začínal v roce 1980. V 
čem se za ta léta nemocnice nejvíce změ-
nila?

Nejen to. Narodil jsem se v motolské porodnici, 
takže Motol mám zapsaný v rodném listu. V 
Motole jsem také studoval. Od promoce v roce 
1980 pracuji v Motole s výjimkou devítiletého 
vinohradského intermezza a stáží ve Vídni a 
v kanadském Edmontonu.

A jak se změnila nemocnice od roku 1980? 
Změnila se stejně významně k lepšímu jako 
celá naše země. V roce 1980 jsme byli zchud-
lá země na výspě Evropy, v motolské nemoc-
nici jsme neměli dost cytostatik pro děti s leu-
kémií, monokomponentní inzulíny pro děti s 
diabetem, dokonce ani tyroxin děti s hypoty-
reózou, jen tablety se sušenou štítnou žlázou 
z jatečních zvířat. Dnes jsme součástí klubu 
nejvyspělejších států světa, a v Motole se 
snažíme dělat dětskou medicínu na světové 
úrovni. Snad se nám to i daří – přinejmenším 
zájem o stáže i o práci na naší klinice mají 
lékaři ze čtyř kontinentů. Do našich ambulancí 
jezdí děti z řady evropských zemí – například 

rodičů dětí z Velké Británie si libují, že máme 
mnohem kratší objednací doby než u nich.

 ■ Na Pediatrické klinice se zabýváte odha-
lováním genové podstaty dětských endo-
krinních nemocí. Jak byste toto zaměření 
přiblížil neodborné veřejnosti?

Dětské endokrinní nemoci patří mezi tzv. 
vzácná onemocnění. Vzácná onemocnění 
jsou taková, která se vyskytují u méně než jed-
noho z dvou tisíc lidí. Vzácných onemocnění 
je ale velmi mnoho - dnes je jich známo více 
než šest tisíc a stále přibývají další. Endokrin-
ních nemocí je z nich několik stovek. Podle 
kvalifikovaných odhadů 6 % obyvatel Evrop-
ské unie má některou ze vzácných nemocí 

– opravdu stojí za to se jimi zabývat!

Vzácné nemoci jsou často způsobeny odchyl-
kou právě jednoho genu. Pokud tento gen 
poznáme, začneme lépe rozumět příčině 
nemoci a máme šanci najít nejvhodnější léčbu. 
Poznání podstaty nemocí je tedy cestou k 
individualizované léčbě, která může být paci-
entovi doslova “ušita na míru”.

Odpovídá Jan Lebl

Odpovídá Zdeňka Žádníková
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Jméno a příjmení: Jan Lebl          
Životní motto: „Nebát se a nekrást“ –T.G.Masaryk
Kniha/film, která/který mě zaujal/a: v posledních měsících: Právě jsem dočetl životopis 
Gustáva Husáka od mladého českého historika Michala Macháčka. Je to životopisný thriller, který 
na nešťastném osudu jednoho velmi ambiciózního muže znovu rozehrává peripetie 20. století.
Místo, na které se rád vracím: Určitě na chalupu do Pramenů u Mariánských Lázní, jejichž 
dávnou zašlou slávu teď znovu oživuje náš mladší syn Honza se svými přáteli. Přijeďte se 
podívat třeba na obnovenou křížovou cestu na vrch Kalvárie s plastikami studentek sochařství 
z Akademie výtvarných umění.

Koho z vašeho oboru obdivujete a proč: Můj dědeček byl trochu průkopník. Ve třicátých letech na služební 
cesty z Brna do Prahy létal letadly Československých aerolinií - v době, kdy i přelet Českomoravské vrchoviny byl 
dobrodružstvím s nejistým výsledkem. V padesátých letech vedl sekretariát výpravy cestovatelů Zikmunda a Hanzelky, 
který sídlil v Bubenči ve vila Lanna, Majakovského (nyní Pelléova) číslo 24. Čekal jsem na něj v práci a dostal jsem 
razítka, abych se zabavil. Pamatuji si, že na datumce byl letopočet 1959 – to už jsem ve čtyřech letech poznal. A 
po práci jsme nasedli do auta a dědeček říká: „Projedeme se po Karlově mostě. Dneska ještě můžeme. Od zítra už 
bude jenom pro pěší”. A tak jsme na Křížovnickém náměstí odbočili doprava, podjeli Staroměstskou mosteckou věž 
a dívali se z auta na sochy... 

■ Jak velký vliv má prostředí nemocnice
na uzdravení/rekonvalescenci dětského
pacienta?

Dětská nemocnice má být přátelská k dětem. 
Hospitalizace je násobná stresová situace - 
dítě je nemocné, a vytrženo ze svého prostře-
dí. Někdy navíc bez svých nejbližších. Vlídné 
nemocniční prostředí a vlídný zdravotnický 
personál pomáhá tyto stresy mírnit. Jsem rád, 
že máme milé sestřičky, které dětem pomáhají 
stresy překonávat, pomáhá také naše herní 
terapeutka Darina. A když přijdou zdravotní 
klauni, i nemocné děti se dokáží rozesmát!

■ Podílel jste se, nebo jste sám napsal
mnoho odborných knih. Pracujete momen-
tálně na nějaké další publikaci?

Letos jsme začali vydávat novou ediční řadu 
„Motolské pediatrické semináře”. Má za cíl 
přiblížit přístupnou formou špičkovou medi-
cínu praktickým dětským lékařům a lékařům 

dětských lůžkových oddělení tak, aby péče o 
dítě tvořila jeden navzájem provázaný logický 
celek. První svazek edice vyšel letos v lednu 

– “Orgánové transplantace u dětí”. Nyní při-
pravujeme druhý svazek s názvem “Vzácné
nemoci v běžné pediatrické praxi”. Poznat
jednotlivé vzácné nemoci je skutečné lékař-
ské umění, ke kterému se pokusíme trochu
přispět.

■ Na lékařských fakultách je čím dál tím
víc studentek a i na vaší klinice už mají
lékařky převahu nad lékaři. Proč si myslíte,
že tomu tak je?

Mezi pediatry ženy převažují již od minulého 
století. Ostatně - první ženou, která získala 
profesuru na Univerzitě Karlově, byla dětské 
lékařka prof. Čížková-Písařovicová. Pediatrie 
je bezpochyby nejkrásnějším oborem klinické 
medicíny a uzdravený dětský pacient přináší 
lékaři či lékařce nejvíce radosti a uspokojení. 
Snad i proto si pediatrii často volí ženy-lékařky.foto: David Černý


